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ORDENANZA FISCAL NÚMERO 16 

 
 
 

REGULADORA DA TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRA-
RRÚAS E POR RESERVAS DA VÍA PÚBLICA PARA APARCAMENTO EXCLUSIVO, E 
CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS DE CALQUERA CLASE. 
 

 

Artigo 1. FUNDAMENTO E REXIME 
 

1.Este Concello, conforme ó autorizado polo artigo 106 da lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das 
bases do réximen local e de acordo co previsto no artigo 20.3, h) ) do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais , establece 
a taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para aparca-
mento exclusivo, carga e descarga de mercadorías de calquera clase, que se regulará pola pre-
sente Ordenanza. 
 
2. Será obxecto deste tributo: 

a) a entrada ou paso de vehículos e carruaxes nos edificios e solares 
b) a reserva de espacios nas vías e terreos de uso público para carga e descarga de merca-

dorías a solicitude de Entidades, empresas e particulares 
c) a reserva de espacios nas vías e terreos de uso público para estacionamento de vehículos 

de aluguer ou para o servicio de entidades ou particulares 
d) a reserva de espacios nas vías e terreos de uso público para principio ou final de liña de 

servicios regulares ou discrecionales de viaxeiros 
 

 
Artigo 2. FEITO IMPOÑIBLE 
 

Está constituido pola realización sobre a vía ou terreos de uso público de calquera dos aproveita-
mentos enumerados no número 2 do artigo 1 desta Ordenanza, y a obriga de contribuir nace den-
de o momento en que o aproveitamento se inicie. 
 

 
Artigo 3.  DEVENGO 
 
A taxa considerase devengada, nacendo a obriga de contribuir, cando se inicie o aproveitamento, 
e anualmente, o dia 1 de xaneiro de cada ano.  
  

 
Artigo 4. SUXEITOS PASIVOS 
 
Están solidariamente obligados ó pago, en concepto de contribuintes: 
 

a) as persoas naturais ou xurídicas titulares da respectiva licencia municipal 
b) os propietarios dos inmobles donde se atopen establecidas as entradas ou pasos de ca-

rruaxes  
c) as empresas, entidades ou particulares beneficiarios dos aproveitamentos enumerados 

nos apartados b), c), y d) do artigo 1 número 2 de esta Ordenanza. 
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Arigo 5. BASE IMPOÑIBLE E LIQUIDABLE 
 

Tomaráse como base impoñible do presente tributo a lonxitude en metros lineais da entrada ou 
paso de carruaxes e da reserva de espacio, e o número de plazas de aparcamento existente nas 
propiedades ou garaxes. 

 

Artigo 6. COTA TRIBUTARIA 
 

1. O importe da taxa regulada nesta Ordenanza será a resultante de aplicar as tarifas conti-
das no apartado seguinte, establecendose como límite máximo de reserva 2,5 metros para 
cada acceso a garaxe ou vivenda. 

 
2. As tarifas aplicables son as seguintes: 

 
 T   A   R   I   F   A   S Euros 

A 
 

Por cada reserva de vía pública para entrada en propiedades en 
que existan aceras, se abonarán por cada metro lineal o fracción, al 
año, las cantidades siguientes: 
 
. En propiedades o garajes con 1 ó 2 plazas 
. En propiedades o garajes con 3 ó 4 plazas 
. En propiedades o garajes con 4 ó mas plazas 

94,65 
30,33 
29,73 

B Por cada reserva de aparcamiento (utilización de placa de vado 
permanente), se abonará la cantidad anual (existan o no aceras), de 

 
50,56 

C Las tarifas descritas en los apartados anteriores, serán acumulativas 
en el caso de existencia de entrada de vehículos a través de aceras 
y de placa de vado permanente. 

 

D Por la venta de cada placa de vado reglamentaria 33,91 

E Por la entrada, carga y descarga de mercancías en el interior de la 
ciudad, en el horario establecido por la Alcaldía, al año 

60,60 

F Por cada permiso diario para igual finalidad, al día 
 
 

4,83 

 
El pago de la tarifa E anterior no exime del pago de las indemnizaciones que puedan corresponder 
a este Ayuntamiento cuando, con motivo de las citadas actividades, se deteriore la via pubica. 

 
3. O importe das cotas desta taxa prorratearase por trimestres naturais nos casos de inicio do 

proveitamento ou cesamento no mesmo. 
 

Artículo 7. RESPONSABLES 
 

1. Serán responsables solidariamente das obrigacións tributarias establecidas nesta ordenanza, 
toda persoa causante ou colaboradora na realización dunha infracción tributaria. Nos supostos de 
declaración consolidada, todas as sociedades integrantes do grupo serán responsables solidarias 
das infraccións cometidas neste réxime de tributación.  
 
2. Os copartícipes ou cotitulares das herdanzas yacentes, comunidades de bens e demais entida-
des que, carentes de personalidade xurídica, constitúan unha unidade económica ou un patrimo-
nio separado, susceptible de imposición, responderán solidariamente e en proporción ás súas 
respectivas participacións de obrígaciones tributarias de devanditas entidades.  
 
3. Serán responsables subsidiarios das infraccións simples e da totalidade da débeda tributaria en 
caso de infraccións graves cometidas polas persoas xurídicas, os administradores daquelas que 
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non realicen os actos necesarios do seu incumbencia, para o cumprimento das obrigacións tribu-
tarias infringidas, consentisen no incumprimento por quen dependan deles ou adopten acordos 
que fixesen posible as infraccións. Así mesmo, tales administradores responderán subsidiariamete 
das obrigacións tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurídicas que 
cesen nas súas actividades. 
 
4. Serán responsables subsidiarios os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concur-
sos, sociedades e entidades en xeral, cando por neglixencia ou mala fe non realicen as xestións 
necesarias para o total cumprimento das obrigacións tributarias devengadas con anterioridade a 
devanditas situacións e que sexan imputables aos respectivos suxeitos pasivos.  
 
 

Artigo 8. EXENCIÓNS,REDUCIÓNS E DEMAIS BENEFICIOS LEGALMENTE APLICA-
BLES.  
 
De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 39/88 de 28 de decembro, non se recono-ce bene-
ficio tributario algún, salvo os que sexan consecuencia do establecido nos Tratados ou Acuerdos 
Internacionais ou os previstos en normas con rango de Lei. 
 
O Estado, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais non estarán obrigados ao pago das 
taxas pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público polos aproveitamen-
tos inherentes aos servizos públicos de comunicacións que exploten directamente e por todos os 
que inmediatamente interesen á seguridade cidadá ou á  defensa nacional. 
 

Artigo 9. NORMAS DE XESTIÓN  
 
1.As cantidades exixibles con arranxo ás tarifas, liquidaranse por cada aproveitamento solicitado 
ou realizado e serán irreducibles polos períodos de tempo fixados nas respectivas tarifas.  
 
2. As persoas ou entidades interesadas na concesión de aproveitamentos regulados nesta Orde-
nanza, deberán solicitar previamente a correspondente licenza e formular a declaración na que 
consten os elementos que servirán de base para efectuar a liquidación tributaria.  
 
3. Unha vez autorizada a ocupación, se non se determinou con exactitude a duración do aproveita-
amento, entenderase prorrogada ata que se presente a declaración de baixa polos interesados.  
 
4. A presentación da baixa fornecerá efectos a partir do día primeiro do período natural de tempo 
seguiente ao sinalado nos epígrafes das tarifas. A non presentación da baixa determinará a obri-
gación de continuar abonando a taxa.  
 
Artigo 10. NORMAS DE RECADACIÓN  
 
O pago da taxa realizarase:  
 
a) tratándose de concesións de novos aproveitamentos, por ingreso directo na Tesourería munci-
pal ou onde establecese o Concello, pero sempre antes de retirar a correspondente licencia.  
 
b) Tratándose de concesións de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, unha vez incluí-
das nos padróns ou matrículas desta taxa, na oficina de Recadación Municipal, nos prazos fijados 
para ese efecto por este Concello.  
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DISPOSICIÓN DERRADEIRA  
 
A presente Ordenanza fiscal, cuxa redacción definitiva foi aprobada polo Pleno da Corporación en 
sesión celebrada o día 10 de novembro de 2011, entrará en vigor o mesmo día da súa publicación 
definitiva no Boletín Oficial da Provincia,  permanecendo en vixencia ata a súa modificación ou 
derogación expresa .  
 


